
OPINIA O PRAKTYKANCIE 

Uczeń uzyskał ocenę …………………………….. 

Krótka opinia o uczniu: 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

…………………..……………………………….. 

(pieczęć i podpis pracodawcy/opiekuna praktyk) 

                   

                                     

 

 

 

 

TECHNIKUM NR 3 

 

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

rok szkolny  .......................... 

 
………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko ucznia, klasa, zawód) 

 

………………………………………………………………………………… 

(miejsce praktyki) 

 

………………………………………………………………………………… 

(adres) 

………………………………………………………………………………… 

(czas trwania praktyki) 

 

 

……………………………… 
 (pieczęć szkoły)     

…..….…………………………… 
(pieczęć i podpis Kierownika  

Praktycznej Nauki Zawodu) 

          



REALIZACJA PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

 

 

Data Wyszczególnienie 

wykonywanych czynności 

oraz ich opis 

Uwagi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………… 
(podpis opiekuna praktyk) 

 

                PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

 

 

 

Obsługa magazynów  poznanie zasad przyjęcia i rozmieszczenia towaru w magazynie  

zgodnie z systemem  

   przechowywania zapasów 

 określanie sposobu składowania towarów w magazynie 

przedsiębiorstwa 

 poznanie zasad wydawania towaru z magazynu i pakowania 

produktów 

 odczytywanie oznaczeń na opakowaniach do właściwego 

przechowania 

 poznanie dokumentacji związanej z procesami magazynowymi w 
jednostce  

   gospodarczej 

 poznanie zasad obiegu korespondencji obowiązującej w 

przedsiębiorstwie logistycznym 

 poznanie norm i standardów elektronicznej wymiany danych 

 poznanie zasad komunikacji zbiorowej 

 poznanie programów komputerowych wykorzystywanych w 

obsłudze  magazynu 

Organizacja transportu  poznanie dokumentacji przewozowej dotyczącej przepływu 
między ogniwami kanału   

   dystrybucji w języku polskim i obcym nowożytnym 

 poznanie środków transportu, w tym do przewozu ładunków 

niebezpiecznych i  
   specjalnych 

 poznanie urządzeń załadunkowych, przeładunkowych, 

wyładunkowych  i  
   manipulacyjnych 

 poznanie technik przeładunku 

 korzystanie z map drogowych i wyszukiwanie szlaków 

komunikacyjnych  podczas  
   planowania przewozu osób i towarów 

 poznanie dokumentacji związanej z procesami transportowo-

spedycyjnymi w jednostce  
   gospodarczej 

 poznanie zasad planowania realizacji usługi transportowej 

 poznanie zasad doboru środków transportu do wykonania zlecenia 

transportowego 

 poznanie oznaczeń umieszczanych na ładunkach i środkach 

transportu 

 poznanie sposobów  zabezpieczania ładunku w procesie 

transportowym 

 poznanie programów komputerowych do kalkulacji kosztów 
usługi transportowej 

 poznanie  systemów monitorowania i rejestrowania  w transporcie 



REALIZACJA PRAKTYKI ZAWODOWEJ  

Data Wyszczególnienie 

wykonywanych czynności 

oraz ich opis 

Uwagi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………… 
(podpis opiekuna praktyk) 

 

 
 

 

 

………………………………… 
(podpis opiekuna praktyk) 

 

Data Wyszczególnienie  

wykonywanych czynności  

oraz ich opis 

Uwagi 

   

REALIZACJA PRAKTYKI ZAWODOWEJ  

 


